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REYHANLI

Hatay Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 22/08/2016 tarih ve 8947732 sayılı
"2016 Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı Görevlendirme Duyurusu" konulu yazıları
ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M.Cemil TÜNEK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

Ek:
3 AdetYazı

Kaymakamlık binası Kat: iReyhanlı/Hatay
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
c-posta: reyhanli31@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: LKUDA Y
Tel: (O 326) 413 LO56

Faks: (O326) 4133702
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İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 73943645/900/8947732
Konu:2016 MüdürBaşyardımcısı ve Müdür

YardımcısıGörevlendirme Duyurusu

22.08.2016

........................... ICJ\YMi\}(J\]Vi~I(}~i\
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a)06.10.2015tarih ve 29494 sayılı ResmiGazetede Yayımlanan Milli Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik

b) 2016 Yılı Eğitim Kurumları Yönetici GörevlendirmeKılavuzu
c)Milli Eğitim Bakanlığı İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğünün 10/08/2016 tarih ve

8512925 sayılı yazısı

İlgi (a) yönetmeliğin "Yönetici Olarak Görevlendirileceklerdekanacak Genel Şartlar"
başlıklı ikinci bölümün "Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar"
başlıklı 5.maddesinde:

Mi\DDE 5 - (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerdeaşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Yükseköğretim mezunu olmak.
b) Başvurunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak

görevyapıyor olmak.
c) Görevlendirileceği eğitim kurumunun türü itibarıyla öğretmen olarak

atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumunda aylık karşılığı
okutabileceğiders bulunmak.

ç) Başvurunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adli veya idari soruşturma sonucu
yöneticilikgörevi üzerinden alınmamış olmak.

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine
görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü
tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülüktenmuaf tutulmuş olmak, denilmektedir.

Aynı bölüm "Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak
görevlendirileceklerdearanacak özel şartlar"başlıklı 7.maddesinde:

MJ\DDE-7--{1)Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak
görevlendirileceklerinaşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür
yetkili öğretmenolarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığın şube müdürü veya dahaüst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.
c) Bakanlık kadrolarında adaylık dahil en az dört yıl öğretmen olarak görev

yapmış olmak.
(2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerdeayrıca;
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a) Fen lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik,
Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,

b) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili
ve Edebiyatı, Görsel SanatlarıResim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

c) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam-Hatip
Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak,

ç) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına
görevlendirileceklerdeatölye ve laboratuvaröğretmeni olmak,

d) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili
ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikolojiveya yabancı dil alan öğretmeni olmak,

e) Spor lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan
öğretmeni olmak, şartı aranır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday
bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir,
denilmektedir.

Aynı yönetmeliğin "Görevlendirme" başlıklı 5. Bölümün "Müdür başyardımcısı ve
müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklere ilişkin duyuru ve başvuru" başlıklı
23.maddesinde:

MADDE 23- (2)Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için öngörülen
yazılı sınavda başarılı olanlardan müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak
görevlendirilrnekisteyenlerin başvuruları elektronikortamda alınır.

(3)Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere
başvurudabulunanlara en fazla 20 eğitimkurumu tercih etme hakkı verilir, denilmektedir.

Aynı Bölüm "Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına görevlendirme" başlıklı
24.maddesinde:

MADDE 24 - (1) Müdür başyardımcısı ve/veya müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adaylar, puan üstünlüğüne göre tercihleri de
dikkate alınarak eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi
üzerinevalinin onayı ile müdür başyardımcısıveya müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(2) Adayların puanlarının eşitliği halinde sırasıyla, yöneticilikteki hizmet süresi,
öğretmenlikteki hizmet puanı fazla olan adayın görevlendirmesi yapılır. Eşitliğin devamı
halindegörevlendirilecekaday kura ile belirlenir, denilmektedir.

Yine aynı yönetmeliğin "Ortak Hükümler" başlıklı Altıncı Bölümünün"Yönetici
görevlendirmedeesas alınacak hususlar" başlıklı 27.maddesinde:

MADDE27 - (1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.
(2) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici olarak

görev yapılamaz.
(4) Anaokullarının müdür yardımcılarından en az biri Okul Öncesi veya Çocuk

Gelişimi ve Eğitimi alan öğretmenleri arasından;fen liselerininmüdür yardımcılarından en az
biri Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmenleri arasından; güzel sanatlar
liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve Edebiyatı, Görsel SanatlarıResim
veya Müzik alan öğretmenleri arasından; ilkokulların müdür yardımcılarından en az biri Sınıf
Öğretmenliği alan öğretmenleri arasından; imam hatip liselerinin müdür yardımcılarındanen
az biri İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmenleri arasından; mesleki ve teknik
eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri atölye ve laboratuvar öğretmenleri
arasından;sosyal bilimler liselerinin müdür yardımcılarından en az biri Türk Dili ve
Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil bilgisi alan öğretmenleri
arasından;spor liselerinin müdür yardımcılarındanen azbiri Beden Eğitimi alan öğretmenleri
arasından görevlendirilir. Bu fıkrada belirtilen niteliklerde yeterli sayıda aday bulunmaması
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halinde. diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilir.
(5) Öğrencilerinin tamamı kız olan eğitim kurumlarının müdürleri ile bu kurumlar

ve yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın
adaylar arasından görevlendirilir.

(6) Karma eğitim yapılan ve müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan eğitim
kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri kadın adaylar arasından görevlendirilir.

(7) Bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen niteliklerde yeterli sayıda
aday bulunmaması halinde, erkek öğretmenler arasından da görevlendirme yapılabilir.

Bu doğrultuda müdürlüğümüzce okullkurumlarda münhal olan Müdür Başyardımcılığı
ve Müdür Yardımcılığı kadroları ilgi (a) yönetmeliğin yukarıda açıklanan hükümleri
doğrultusunda belirlenmiş ve 11-12 Ağustos 2016 tarihinde müdürlüğümüz internet
sitesinden yayınlanmıştır.

Yazılı sınava girerek başarılı olan adayların başvuru yapmadan önce hizmet bilgilerini
kontrol ederek eksik veya hata olması durumunda düzeltme işleminin yapılması, ilgi (c )
yazıda belirlenen takvim süresi içerisinde başvurularını Bakanlığımızın Mebbis Modülü
üzerinden kişisel şifreleri ile yapmaları, başvuru çıktısının alınarak başvuru sahibi ve ilgili
birimlerce imzalanması ve başvuru formu ile birlikte aday tarafından "Hizmet bilgilerimde
herhangi bir eksik ve hata yoktur" ibaresinin yazılı ve imzalı olduğu hizmet cetvelinin en geç
25/08/2016 tarihine kadar müdürlüğümüze elden ve DYS ortamında gönderilmesi ve duyuru
yazımızın ilgililere imza karşılığında duyurulmasıhususunda

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Kemal KARAHAN
Vali a.

İlMilli Eğitim Müdür V.

Ek: BakanlıkYazısı (1 sayfa)

DAGITIM:
Tüm Kaymakamlıklara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri)
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T.C.
MİLLı EGİTİM BAKANLIGI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı : 41289672/903.07.01/8512925
Konu : Müdürbaşyardımcısı ve müdür

yardımcısı görevlendirme takvimi

10.08.2016

DAGITIM YERLERİNE

Bilindiği gibi, 2016 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici
Görevlendirme Kılavuzu eki takvime göre 12-29 Temmuz 2016 tarihleri arasında "yazılı sınav
sonucu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı görevlendirme" işlemlerinin yapılması
gerekirken, yönetici görevlendirmelerine ilişkin yargı kararları gereğince eğitim kurumumüdür
başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri 08/06/2016 tarihli e-posta ile ileri bir
tarihe ertelendiği valiliklere bildirilmişti.

Mezkur sürece ilişkin alınan hukuki mütalaalar sonucu müdür başyardımcısı ve müdür
yardımcısı görevlendirmeleri, aşağıda belirtilen takvim çerçevesindeyapılacaktır.

Yönetici görevlendirme iş ve işlemlerinin, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları
YöneticilerininGörevlendirilmelerineDair Yönetmelikile 2016 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Kılavuzundabelirtilen hususlara göre yürütülmesi
gerekmektedir.

Duyuruya çıkılacak okullkurumlardaki müdür başyardımcılığı kadrolarının Milli Eğitim
Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik'in 7'nci
maddesinin 2'nci fıkrasına göre alan önceliği, müdür yardımcılığı kadrolarının ise
Yönetmelik'in 27'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre alan önceliği, 27'nci maddesinin 5 ve
6'ncı maddelerine göre cinsiyet önceliklerinin de belirtilerek iliniz internet sitesinde
duyurulmasıhususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Hamza AYDOGDU
Bakan a.

Genel Müdür

- İl Milli Eğitim Müdürlüklerince müdür başyardımcısı ve müdür 11-12Ağustos
iyardımcısı görevlendirmeleri için kontenjanlarıngirilmesi

- Yazılı sınav sonucu müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak 22-25 Ağustos
görevlendirileceklereilişkin duyuru ve başvuru

- Yazılı sınav sonucu başvuruların onaylanması 22-26 Ağustos
- Yazılı sınav sonucu müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına 29 Ağustos-9 Eylül

başvuru sonuçlarınınaçıklanması ve görevlendirme

Dağıtım
Gereği
81 İl Valiliğine
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

Bilgi
Bilgi İşlem DairesiBaşkanlığına

Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.mcb.gov.tr
c-posta: ikgm@mcb.gov.tr

Aynntılı bilgi için: Y.ÖZÜBEK Şb Md.
Tcl:0312 413 1731

Faks: 03 12418 23 43
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